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Tele2 Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu lubamise otsus

Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2 ) esitas 18.04.2018 Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi
TJA) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 531/2012 (edaspidi määrus) artikli 6c lõike
2 alusel taotluse reguleeritud rändlusteenustele lisatasude ajakohastamiseks (edaspidi Tele2
taotlus) järgmisel perioodil 15.06.18 – 14.06.19. Tele2 eelmine rändlusteenuste lisatasude
taotlus perioodiks 15.06.17 – 14.06.18 rahuldati TJA 26.04.17 otsusega nr 22-5/17-150. Tele2
taotlus sisaldas ka rändlusteenuste kulude ja tulude ning mahtude arvestust nii perioodil
15.06.17 – 14.06.18, kui ka prognoosi perioodiks 15.06.18 – 14.06.19. Nimetatud arvestused
esitati (Tele2 taotluse lisa) BEREC‑ i 27.03.2017 juhisega nr BoR (17) 56 soovitatud Exceli
vormis.
Määruse artikli 6a sätestab, et alates 15.06.2017 ei kohalda rändlusteenuse osutajad üheski
liikmesriigis rändlusklientide suhtes riigisisese jaehinnaga võrreldes mis tahes lisatasusid
ühegi tehtud või vastu võetud reguleeritud rändluskõne, ühegi saadetud reguleeritud SMS- või
MMS-rändlussõnumi eest või ühegi kasutatud reguleeritud andmeside-rändlusteenuse eest.
Vastavalt määruse artikli 6c lõikele 1 võib konkreetsetel ja erandlikel asjaoludel, pidades
silmas riigisisese hinnamudeli jätkusuutlikust, rändlusteenuse osutaja juhul, kui tal ei ole
võimalik katta oma tegeliku ja prognoositava reguleeritud rändlusteenuste osutamise
kogukulu oma tegelikust ja prognoositavast selliste teenuste osutamise kogutulust, taotleda
luba lisatasu kehtestamiseks. Nimetatud lisatasu kohaldatakse üksnes sellises ulatuses, mis on
vajalik jaemüügitasandil osutatavate reguleeritud rändlusteenuste osutamise kulude katmiseks,
võttes arvesse kohaldatavaid maksimaalseid hulgihindu.
Vastavalt määruse artikli 6c lõikele 3 hindab TJA taotlusega esitatud andmete alusel, kas
taotluse esitajal on määruse artikli 6a rakendamisel perioodil 15.06.18 – 14.06.19 võimalik
reguleeritud rändlusteenuste osutamise kulusid katta ilma, et see kahjustaks riigisisese
hinnamudeli jätkusuutlikkust.

Euroopa Komisjoni rakendusmääruse nr 2016/2286 (edaspidi rakendusmäärus) artikli 10
lõike 1 kohaselt, kui riigi reguleeriv asutus hindab lisatasu kohaldamise loataotlust, mille
rändlusteenuse osutaja on esitanud oma riigisisese hinnamudeli jätkusuutlikkuse tagamiseks
määruse artikli 6c lõike 2 kohaselt, võib ta teha järelduse, et taotleja ei suuda katta oma
jaemüügitasandi reguleeritud rändlusteenuste osutamise kulusid ning see kahjustab tema
riigisisese hinnamudeli jätkusuutlikkust, ainult juhul, kui taotleja jaemüügitasandi
rändlusteenuste negatiivne netomarginaal moodustab vähemalt 3 % tema mobiilsideteenuste
marginaalist.
Rakendusmääruse artikli 10 lõike 2 kohaselt, kui taotleja jaemüügitasandi rändlusteenuste
netomarginaali absoluutväärtus moodustab vähemalt 3 % mobiilsideteenuste marginaalist,
keelab riigi reguleeriv asutus sellele vaatamata lisatasu kohaldamise, kui ta teeb kindlaks, et
konkreetsete asjaolude tõttu on ebatõenäoline, et riigisisese hinnamudeli jätkusuutlikkus
saaks kahjustada. Sellised asjaolud hõlmavad olukordi, kus: taotleja kuulub kontserni ja on
tõendeid siirdehindade kohta, mis soosivad kontserni teisi tütarettevõtjaid liidus, eelkõige
kontserni sees kohaldatavate rändlusteenuste hulgitasude olulise tasakaalusta matuse tõttu;
konkurentsi olukord on omamaisel turul selline, mis võimaldab väiksemate marginaalidega
toime tulla; mõistliku kasutamise poliitika rangem kohaldamine, mis on artiklitega 3 ja 4
veelkooskõlas, viiks jaemüügitasandi rändlusteenuste netomarginaali alla 3 %.
Rakendusmääruse artikli 10 lõike 4 kohaselt, kui antakse luba kohaldada reguleeritud
rändlusteenuste suhtes lisatasu, määratakse riigisisese reguleeriva asutuse lõplikus otsuses
kindlaks jaemüügitasandi rändlusteenuste negatiivse marginaali kinnitatud summa, mida võib
katta lisatasu kohaldamisega liidus osutatavate rändlusteenuste suhtes. Lisatasu peab olema
kooskõlas hindamise aluseks oleva taotluse rändlusliikluse prognoosidega ja see tuleb
kehtestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ (1) artiklis 8 sätestatud
põhimõtete kohaselt.
TJA leidis Tele2 taotluse hindamisel, et määruse artikli 6c lõikes 1 ja 3 sätestatud tingimused
on täidetud ja Tele2 ei suuda määruse artikli 6a rakendamisel perioodil 15.06.18 – 14.06.19
katta jaemüügitasandi reguleeritud rändlusteenuste osutamise kulusid ning see kahjustab tema
riigisisese hinnamudeli jätkusuutlikkust. Seda tõestab ka asjaolu, et Tele2 jaemüügitasandi
reguleeritud rändlusteenuste negatiivne netomarginaal artikli 6a rakendamisel perioodil
15.06.18 – 14.06.19 moodustab üle 3 % (täpsemalt …*%) tema mobiilsideteenuste
marginaalist. Samuti ei tuvastatud rakendusmääruse artikkel 10 lõikes 2 sätestatud erandlikke
asjaolusid, mille alusel võiks keelata lisatasu kohaldamise.
Tele2 taotleb luba rakendada reguleeritud rändlusteenustele järgmiseks perioodiks 15.06.18 –
14.06.19 lisatasusid summas …*€. Samuti taotleb Tele2 luba rakendada reguleeritud
rändlusteenustele jaehindasid, mis ei ole kõrgemad kui reguleeritud rändlusteenuste
hulgihindade ülempiirid, mis on sätestatud määruse artiklites 7, 9 ja 12.

Eeltoodust lähtuvalt ja juhindudes määruse artiklis 6c, rakendusmääruse artiklist 10 ning
kooskõlas elektroonilise side seaduse §-ga 135 :

otsustan
lubada Tele2 Eesti AS-le rakendada perioodil 15.06.2018 – 14.06.2019 reguleeritud
rändlusteenustele lisatasusid, millede summa ei ületa …* €;
lubada Tele2 Eesti AS-l rakendada reguleeritud rändlusteenustele jaehindasid, mis ei ole
kõrgemad kui reguleeritud rändlusteenuste hulgihindade ülempiirid, mis on sätestatud
määruse artiklites 7, 9 ja 12.

Vastavalt määruse artikkel 6d lõikele 5 võib TJA igal ajal Tele2lt nõuda lisatasu muutmist või
selle kohaldamise peatamist, kui see ei ole kooskõlas määruse artikliga 6c.
Isikul, kes leiab, et käesoleva haldusaktiga rikutakse tema õigusi, on 30 kalendripäeva jooksul
arvates haldusaktist teadasaamisest õigus esitada vaie Tehnilise Järelevalve Ameti
peadirektorile (Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post info@tja.ee) haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtule (Tallinna Kohtumaja, Pärnu mnt 7, 15082
Tallinn, e-post tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
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